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Brytyjska marka Whyte 
lubi niestandardowe 
rozwiązania, więc 
i Glencoe trudno jest 
zaszufladkować. Widzisz 
gravel z półmetrowym (!)  
„barankiem”, krótkim 
mostkiem, kołami 650b 
i szerokimi oponami, 
a producent twardo stoi 
na stanowisku, że to rower 
szosowy. Po pierwszej 
jeździe w terenie 
przyznajesz mu rację

WIELO
ZADANIOWY

Tekst: Małgorzata greten Pawlaczek
Zdjęcia: Łukasz Szrubkowski
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C o więcej, coraz bardziej lu-
bisz włóczyć się, wciąż nie 
tylko po szosach, tym dziw-
nym i dość ciężkim rowerem, 
w którym nic się na pierwszy 

rzut oka nie zgadza. Wygląda na to, że Whyte 
na nowo przedefiniował kategorię endura-
ce, odrzucając wszelkie kompromisy. Glen-
coe nie jest po prostu bardziej komfortową 
wersją roweru szosowego, umożliwiającą 
pokonywanie długich dystansów po nie naj-
lepszych asfaltach. To kategoria sama w so-
bie – rzeczywiście dość wszechstronny ro-
wer szosowy. Słowo „dość” padło tu tylko 
dlatego, że niestety nie udało nam sprawdzić 
go we wszystkich możliwych i zamierzonych 
konfiguracjach.

ROAD PLUS
Potężne WTB Horizon Road Plus 

650bx47c przy odpowiednio dobranym ci-
śnieniu mają zapewnić taki sam obwód jak 
700cx28c. A z pewnością dają o wiele wię-
cej komfortu i bezpieczeństwa. Na pewno 
na prędkości znacząco się nie traci, szcze-
gólnie że ten rower nie jest raczej predesty-
nowany do dynamicznego ścigania (aczkol-
wiek, i tu miłe zaskoczenie, mimo jego wagi 
nie jest trudno go rozbujać). Opony idealne 
na lepsze i gorsze asfalty, bruk (przez który 
rower przelatuje. Miód!), nierówne betono-
we płyty, szutrowe ścieżki, nasze wrocław-
skie wały wysypane drobniutkim żwirkiem, 
gruntowe polne drogi czy ubite leśne single. 
Niecałe trzy atmosfery pozwalały mi szaleć 
po szosach, pół atmosfery mniej – w terenie. 
A jeszcze o pół śmiało mogłabym zejść.

Agresywne wejście w 90-stopniowy 
zakręt zawinęło wprawdzie na luźnym pia-
sku tylne koło na łysej oponie, ale obyło się 
bez upadku. Glencoe po prostu pokazał 
mi żółtą kartkę, a ja poważnie potraktowa-
łam to ostrzeżenie. Po trawie, z wysokiego 
nasypu, już nie odważyłam się na tych opo-
nach zjechać. Na rozjechanych po deszczu 
gruntowych drogach Glencoe pewnie tań-
czyłby lambadę.

Gdyby jednak chcieć nim jeździć przede 
wszystkim w terenie, zawsze można wybrać 
coś z bogatej oferty opon XC w rozmiarze 
650b. Z małym zastrzeżeniem – miejsca 
między tylnymi widełkami nie jest szczegól-
nie dużo, więc z szerokim kapciem z bież-
nikiem się tu nie poszaleje. Wchodzi więc 
raczej w grę konwersja na coś między prze-
łajówką a gravelem niż na MTB z „baran-
kiem” (przypominałby wtedy testowanego 
przez nas w SZOSIE 5/2018 Accenta Ferala, 

z którym trochę mi się kojarzył). Ważna in-
formacja – koła są tubeless ready.

SRAM APEX
SRAM Apex 1x11 z blatem 44T i kasetą 11-

42 działa sprawnie i – z typowym dla tej mar-
ki – charakterystycznym twardym dźwię-
kiem wyraźnie sygnalizuje zmianę przełożeń. 
Co mnie akurat bardzo odpowiada, szczegól-
nie podczas jazdy w terenie. Kaseta, w moim 
odczuciu, w środkowej części zestopniowa-
na jest dość nierówno. Podczas jazdy z dużą 
prędkością, kiedy konieczna była szybka 
i niewielka korekta przełożenia, „ząbek niżej” 
było za twardo, a „ząbek wyżej” – za miękko. 
Można się jednak do tego szybko przyzwy-
czaić, czy raczej „nauczyć” tej kasety, nie 
traktowałabym tego jak mankamentu.

Tarczówki TRP HyRd to skuteczne hydrau-
liczne hamulce obsługiwane linką. Łapy kla-
mek nie mają więc ukrytych w nich tłoczków 
i są niskie, a zarazem zapewniają wygodny 
chwyt. Ale nad ustawieniem zacisków trze-
ba było trochę popracować. Solidnie ubiłam 
nogę podczas pierwszej jazdy, zanim zorien-
towałam się, że przepychanie korb przez 

marne 40 km przychodzi mi z trudem nie 
z powodu braku formy, ale dlatego, że koła 
się po prostu nie kręcą... I to dosłownie. Do-
stęp do zacisków nie jest łatwy, śrubka jest 
tak umieszczona, że trzeba było sporo gim-
nastyki, żeby w jej główce umieścić imbus i ją 
odkręcić, a później zakręcić.

GEOMETRIA I KOMPONENTY
Glencoe jest niski i długi. Mnie akurat taka 

agresywna pozycja bardzo odpowiada. Choć 
taka rama oznacza nisko zawieszony suport, 
w efekcie w terenie zdarzyło mi się kilkakrot-
nie uderzyć korbami o wystające kamienie 
i korzenie. Na szosie nie miało to jednak żad-
nego znaczenia i nie stanowiło problemu.

Żeby dobrać swój rozmiar, warto się przy-
mierzyć. Do redakcji trafiła „50-tka”, prze-
znaczona dla osób o wzroście 157-165 cm. 
Mam kilka centymetrów więcej, ale nie mia-
łam poczucia, że potrzebna mi większa rama 
albo że ta jest za mała. Glencoe w tym roz-
miarze pasował także na wyższych ode mnie 
Łukasza i Borysa, widocznego na zdjęciu 
otwierającym artykuł. Ja sama miałam na tym 
rowerze lekko wyciągniętą pozycję. 

WHYTE ZAPROPONOWAŁ SZYBKI ROWER 
DO MIASTA, KTÓRYM MOŻNA POKONYWAĆ BRUKI 
I KRAWĘŻNIKI, A TAKŻE WYBRAĆ SIĘ GDZIEŚ 
DALEJ, NAWET BARDZO DALEKO10

4

test whyte glencoe



Wpływ na to miała również bardzo szero-
ka – aż 50 cm! – kierownica. I niewiele tu po-
magał krótki mostek. W kategorii „udziwnie-
nia” to rozwiązanie zajmuje drugie miejsce 
po podwójnym hover barze Graila, gravel-
bike'a Canyona. Jedyne uzasadnienie dla tak 
potężnego kokpitu to możliwość zmieszcze-
nia bagażu przy jednoczesnym umożliwieniu 
wygodnego trzymania. Nauczyłam się jeź-
dzić na tej kierownicy w górnym chwycie tak, 
jak na rowerze MTB, co okazało się całkiem 
wygodne. Pod warunkiem że trasa nie wy-
magała szybkiego dostępu do klamkomane-
tek. Dolny chwyt za to ustawiał mnie w dość 
opływowej pozycji i ta nietypowa szerokość 
kierownicy aż tak bardzo nie przeszkadzała.

Ze względów praktycznych jednak chęt-
nie bym ten kokpit wymieniła. Szczególnie 
poruszając się po mieście, a w zasadzie tak 
pozycjonowany jest ten rower, nie czułam 
się pewnie, przeciskając się między samo-
chodami. Na drogach rowerowych instynk-
townie uciekałam do prawej, obawiając się, 
że zahaczę kierownicą o nadjeżdżający z na-
przeciwka rower. Podobne obawy towarzy-
szyły mi, kiedy w mieście, na współdzielonej 

ulicy, gdzie nie wytyczono pasa dla jednośla-
dów, wyprzedzało mnie auto – obrys roweru 
mnie samej wydawał się zbyt szeroki.

Glencoe waży 11,2 kg, rama i widelec wy-
konane są z aluminium, a jednak jazda nim 
sprawia ogromną przyjemność, bo rower 
jest i komfortowy, i zwrotny. Może nie ma 
w sobie demona przyspieszenia, bo jest ciut 
ciężki, ale jest zwinny i w gruncie rzeczy wca-
le nietrudno go rozbujać i cieszyć się na nim 
prędkością (pod warunkiem że wcześniej 
wyreguluje się zaciski hamulców...). Zresztą 
czepianie się jego wagi jest niesprawiedli-
wie, bo ta konstrukcja ma być budżetowa, 
a zarazem – i przede wszystkim – wytrzyma-
ła. I taka właśnie jest. Whyte zaproponował 
szybki rower do miasta, którym można poko-
nywać bruki i krawężniki, a także – w week-
end czy na kilkudniową wyprawę po szo-
sach, z możliwością wjechania w terenowe 
drogi – wybrać się gdzieś dalej, nawet bardzo 
daleko. I Glencoe rzeczywiście wszystkie te 
warunki spełnia.

To jest bardzo atrakcyjna, warta rozwa-
żenia propozycja dla tych, którzy chcą mieć 
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„wszystko i wszędzie jeżdżący” rower. Taki 
na szybkie dojazdy do pracy – nawet w ma-
rynarce, bo Glencoe pod względem wyglądu 
jest ewenementem, i to w wysmakowany 
sposób eleganckim – ale też na długodystan-
sowe jazdy szosowe i terenowe, krótsze 
i dłuższe wycieczki i wyprawy.

Można do niego zamontować błotniki 
(Whyte zaprojektował własne, specjalnie 
do tego modelu) i sakwy. Kable poprowa-
dzone są w ramie, więc nie przeszkadzają i nie 
zaklejają się brudem, zacisk sztycy ukryty 
jest zgrabnie, w przemyślany sposób z boku 
pod gumową zaślepką, a siodełko – notabe-
ne wszystkie komponenty w tym rowerze 
wyprodukował Whyte – jest bardzo wygod-
ne. Do tego wizualnie Glencoe prezentuje 
się znakomicie i jest dopieszczony w każdym 
wzorniczym detalu. Podkreślam to, bo nie-
często w tym przedziale cenowym spotyka 
się tak starannie zaprojektowane rowery. 

Wszystko to razem składa się na konkluzję, 
że Glencoe wydaje się bardzo konkretną od-
powiedzią na rzucone przez rynek wyzwanie 
na naprawdę „wielozadaniowy rower”.

Whyte ramę gravel/adventure wyposażył w opony Road Plus, które radzą sobie z kiepskim asfaltem i z każdą inną twardą nawierzchnią, w tym parkowymi ścieżkami czy 
ubitymi polnymi drogami. Zapewniają przy tym spory poziom komfortu. Rama Glencoe wykonana jest z hydroformowanego aluminium 6061 T6, co oznacza, że to sztywna 
i bardzo wytrzymała konstrukcja. Przedni widelec wykonano ze stopu metali lekkich i ma wewnętrzne prowadzenie przewodów. Napęd 1x11 upraszcza obsługę, 
a zestawienie zębatki 44T z kasetą 11-42 jest wystarczające, by jeździć szybko po płaskim, ale też zapuścić się w bardziej pofałdowany teren 
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